
dincolo de frumuseţea pietrei 

regăsim rezistenţa oţelului

acoperişul perfect, fără compromisuri



Pentru cei care îşi doresc un acoperiş 
elegant, eficient si durabil
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Siguranţă

Durabilitate

Estetic

Calitate

Perfect



Pentru a crea un acoperiş 

funcţional, estetic şi extrem de 

rezistent, nu trebuie să ne gândim 

la argilă, apă si nisip. Soluţia poate 

veni numai prin utilizarea unor 

materiale rezistente la tempera-

turi extreme, vânturi puternice şi 

zapadă. Este nevoie de un oţel de 

cea mai bună calitate, protejat, 

care să confere atât siguranţă 

cât şi estetică. Materialele de 

calitate dau un plus de valoare 

imobilului şi îi asigură o longevitate 

remarcabilă, fără reparaţii costisi-

toare.

Icopal oferă o gama bogată de modele 

astfel încat există întotdeauna măcar 

unul care să răspundă exigenţelor 

dumneavoastră; O clasificare a lor se 

poate face:

 A)  dupa formă (Decra®, Stratos®, 

 Roman®).

B) după aspectul suprafeţei (Decra

 Classic® sau Decra Elegance®). 

C) după gradul de izolare fonică 

 Plus sau Acoustic.

Produsele sunt disponibile într-o paletă 

largă de culori.

Acest sistem compozit, utilizează 

materiale de calitate, a căror 

proprietaţi conjugate dau caracte-

risticile finale de excepţie. Suportul 

de oţel asigură cea mai ridicată 

rezistenţă mecanică, cu o greutate 

redusă, având avantaje remarcabile 

în logistică, randament ridicat la 

montaj, şi eficienţă pe pante mici. 

Protecţia oţelului este asigurată întâi 

prin galvanizare la cald, după cele mai 

exigente norme (până la 275 g de Zn/

m²) iar apoi prin acoperire cu o vopsea 

epoxidică, ce formează un film termo-

flexibil si rezistent. 

Doar la produse de exigenţă redusă 

veţi percepe aspectul metalic pe 

reversul elementelor. Stratul superior, 

expus intemperiilor este superlativul 

compoziţiei dând un caracter aparte, 

exclusivist acperişului. Elementele de 

închidere specifice precum şi o gamă 

completă de accesorii funcţionale permit 

realizarea oricărui nivel de complexitate 

constructivă.

Calitate la superlativ, garantată 
de experienţă, prestigiul mărcii şi 
competenţa grupului Icopal

Decra®

4



De ce este sistemul
Decra® superior?

  Aduce un plus de valoare imobilului 

prin estetică, notorietate şi  

caracteristicile tehnice de excepţie. 

  

  Este conceput  să permita drenarea 

optimă a apei, să amortizeze  

sunetul ploii, să protejeze de fulger 

şi de căldura soarelui. 

 

   Sistemul, prin structura şi modul 

său de fixare, este cel mai rezistent 

la condiţiile meteo extreme, precum 

viscolul, furtuna, cicluri repetate 

de ingheţ -dezgheţ, grindină sau 

radiaţii ultraviolete. 

   Greutatea redusă (sub 7 kg/m²) 

precum şi modul compact de  

ambalare (150 m²/palet), constituie 

avantaje esenţiale la transport şi 

manipulare atât în faza de depo-

zitare cât şi în procesul de instalare.

  

  Modul de îmbinare şi fixare conferă 

eficienţă maximă chiar şi la pante 

mici (de la 8°). 

  Sistemul este extrem de durabil şi 

nu necesită nici o reparaţie pe o  

durată de timp de cel puţin două 

generaţii. Icopal garantează primi 30 

de ani cu condiţia montării corecte.

  

  Sistemul, produs de mai bine de 50 

de ani, a răspuns cu brio testelor 

efectuate în toate zonele cu condiţii 

climatice ostile. Din 1980 Icopal a 

produs peste 60 milioane de m².

  Sistem ecologic cu nivel de  

reciclabilitate de 99%  şi cu cel mai 

scăzut grad de poluare la transport. 

Un camion poate transporta de 

pâna la 7 ori mai multă suprafaţă de 

acoperiş decât în cazul ţiglei clasice.

  Nu în cele din urmă, reputaţia  

Grupului Icopal este cea mai 

importantă garanţie. Dintre  

învelitorile cu piatră, sistemul Decra 

este numărul 1 în Europa, trecând 

drept cel mai apreciat şi în Ger-

mania, piaţă recunoscută ca vârf 

de exigenţă. Icopal este prezent în 

România din anul 2003.

Icopal

Este unul din liderii industriei materialelor 

de construcţii din Europa şi cel mai mare 

producator de sisteme de hidroizolaţii 

pentru acoperiş. Având sediul central 

în Danemarca, are 37 de fabrici în toată 

lumea şi peste 95 de organizaţii de vân-

zari în Europa, America de Nord şi Asia. 

Peste 4400 de angajaţi produc o cifră de 

afaceri de 1,2 miliarde Euro pe an.
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Decra® Classic

Prin finisajul cu granule de piatră 

Decra® Classic işi propune să 

intreacă performanţele ţiglei 

tradiţionale, asigurând acelaşi nivel 

de fonoizolare însă cu o rezistenţă 

superioară împotriva intemperiilor. 

Chiar mai mult, acest sistem este 

perfect funcţional şi pentru pante 

mici, de până la 8°.

\

Deşi are o greutate de 7 ori mai mică 

decât ceramica sau betonul, rezistă 

mult mai bine la condiţii climatice  

extreme precum furtuni, viscol, 

grindină sau radiaţii solare şi în  

special la procesele repetate de îngheţ 

- dezgheţ.

Decra® Classic este în Europa cel mai 

popular model de acoperiş cu granule 

de piatră, dovedindu-şi calitaţile de-a 

lungul anilor incepând cu coasta 

Scandinavă şi până în inalţimile Alpilor.

Pentru a proteja cât mai eficient  

suportul de oţel, nu există altceva mai 

bun decât o galvanizare la cald (până 

la 275 g de Zn/m²). Ca marea majori-

tate a metalelor şi aluminiul sau zincul, 

sunt afectate de oxidare. 

Doar o protecţie suplimentară cu 

un strat de vopsea epoxidică şi 

termoflexibilă asigură premisele unei 

lungi durate de viată. Suprafaţa 

superioară este acoperită cu granule 

de piatră fixate cu ajutorul unei raşini 

acrilice consolidată termic. Granulele 

de rocă naturală, rezistente la radiaţiile 

ultraviolete, sunt încorporate într-un 

strat de lac, ce joacă şi rolul de finisaj 

final. 

Sistemul este propus în 4 culori 

standard, disponibile pentru a fi livrate 

rapid împreună cu accesoriile  

necesare: 

• roşu – teracotă

• maro – castaniu

• negru - diamant

• maro - piper 

Alte culori sunt disponibile la termen 

comanda

• roşu - cărămiziu 

• verde - pădure

6

expresia suprafeţei structurate cu 
granule de piatră



Decra® Classic
1. strat transparent de protectie  
2. granule de roca naturala  
3.  strat rasina acrilica pentru fixare 

granule 
4. strat de protectie epoxidica  
5. strat de protectie Zn (275 g/mp)  
6. suport din otel 

6

5

3
2

1

4

roşu - cărămiziu

roşu - teracotă

maro – castaniu

maro - piper verde - pădure.

7

negru - diamant



liderul european acum şi în România
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Experienţă

Inovaţie

Notorietate

Internaţional

Incredere



Stilatul model Decra® Elegance 

este disponibil într-o finisare 

neteda şi culori mate sau lucio-

ase. Cu o greutate de până la 8 

ori mai mică decât a ţiglei cla-

sice, sistemul depaşeşte cu mult 

performanţele ceramicii, betonului 

sau bitumului, iar modul de fixare 

îl face practic indestructibil. Cali-

tatea suprafeţei superioare este la 

înalţimea celor mai mari aşteptari.

Pudra polimerică electrostatică, 

consolidată termic, este foarte 

elastică şi rezistentă la radiaţii 

ultraviolete. Şi acest sistem este 

perfect funcţional chiar şi pe pante 

mici, de la 8°.

Decra® Elegance este sistemul cel mai 

popular în Germania, datorită fineţii şi 

puritaţii aspectului suprafeţei ce inspiră 

ordine, simplitate, perfecţiune. Între 

mat şi lucios este o decizie ce ţine de 

personalitate, precum şi între varianta 

simplu sau dublu acustic. 

În toate cazurile, confortul şi satisfacţia 

sunt mai mult decât îndeplinite. Este 

de reţinut că alegerea dimensiunilor  

modulelor şi montajul pe laţi dispuşi la 

fiecare 37 cm, conduc la asigurarea 

unei fonoizolaţii foarte bune, chiar şi la 

grindina.

Şi aici, pentru a proteja cât mai eficient 

suportul de oţel, se foloseşte galvani-

zarea la cald (min. 275 g de Zn/m²). 

Protecţia suplimentară cu un strat de 

vopsea epoxidică şi termoflexibilă a 

stratului de zinc, supus şi el proceselor 

de oxidare ca şi aluminiul sau  

majoritatea metalelor, are menirea să 

asigure premisele longevităţii. Stratul 

expus la exterior este deosebit de 

elastic şi foarte stabil la radiaţiile UV. 

Culorile nu pierd în timp mai mult de 

5% din strălucirea lor originală.

Sistemul este propus în 3 culori mate:

• teracota-satinat

• castaniu-satinat

• grafit-satinat.

 

Precum şi alte 3 culori strălucitoare 

împreună cu accesoriile necesare:

• roşu-rubin  

• verde-smarald

• negru-onix.

Decra® Elegance
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rafinamentul unei suprafeţe 
satinate în culori pastelate sau 
exclusivismul unui luciu profund 
în culori strălucitoare



Decra® Elegance
1.suport dublu din otel 
2.strat de protectie Zn (275 g/mp)  
3. fonoabsorbant  
4. strat de protectie epoxidica  
5.  culoare finala cu vopsea pudra in 

camp electrostatic

1

2
3

4

5

teracota-satinat

roşu-rubin

castaniu-satinat

verde-smarald

grafit-satinat

negru-onix
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La fabricarea acestui model se utilizează tehnologia similară celei folosite pen-

tru Decra® Classic.

Modelul Roman se adreseaza clienţilor care doresc să dea o notă 

mediteraneană acoperişului, cu olane aparente. 

La comandă modelul este disponibil în culoarea roşu-antic.

roşu-antic.
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pentru o nota personală, aparte

Decra® Roman



Decra® Stratos 

Modelul Stratos este inspirat din aspectul acoperişurilor tradiţionale, 

confecţionate din lemn, pe care încă le mai întâlnim în zona de munte sub 

denumirea de şiţa sau draniţa. Are caracteristici incomparabil superioare: 

nu este inflamabil, etanşeitate perfectă, lipsa necesitaţii unor operaţiuni de 

întreţinere periodică şi durată de viaţa foarte mare; acest model este menit 

să asigure protecţia cea mai bună noilor construcţii de tipul pensiuni, case de 

vacanţă, cabane de ski, menţinând nota specifică peisajului montan.

 

Culoarea disponibilă pe stoc este negru-antracit.

Alte culori pot fi livrate la comandă.

negru-antracit
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aspectul tradiţional al draniţei ascunde toate atributele unui 
acoperiş modern



Profesionalism în servicii şi garanţie in ton cu 
prestigiul mărcii 

Servicii

Decra® se diferenţiază la nivel mondial prin calitatea deosebită 

a produsului, un pachet complet de servicii şi un sistem de 

producţie ce respecta intru totul cerinţele de protecţie a  

mediului înconjurator şi de securitate. Îndeplineşte aşadar  

toate rigorile pieţei europene şi deţine toate acreditările  

necesare.

Sistemul Decra® vă garantează un acoperiş fără probleme 

de etanşeitate. Un palmares de invidiat atestă performanţele 

cumulate: durabilitate, întreţinere redusă fără reparaţii şi 

satisfacţie generală. Pentru fiecare acoperiş montat conform 

specificaţiilor technice, este livrat un certificat de garanţie 

pentru primii 30 de ani, eliberat de Icopal România şi  

garantat de Grupul Icopal prin fabrica producătoare din 

Belgia. Seriozitatea numelui Icopal, construită în peste 130 de 

ani de activitate, stă mai presus decât orice document scris. 

Datorită acestei îndelungate experienţe şi continuităţi, grupul 

îşi poate menţine poziţia de leader şi îşi poate onora zi de zi 

promisiunea unor produse şi servicii de cea mai bună calitate 

în faţa clienţilor săi.

Gama de produse pe care o oferim este promovata prin in-

termediul unei structuri tehnico-comerciale care asigură 

consultanţă de specialitate şi informaţii pe tot parcursul derulării 

unui proiect - de la faza iniţiala de concept, apoi livrare, mon-

taj si până la ultima faza ce se incheie cu eliberarea garanţiilor 

descrise.

Pentru a beneficia de suport tehnic sau de orice alte 

informaţii necesare este suficient să ne contactaţi telefonic 

la 0733 888 603 sau să accesaţi www.decra.ro sau 

www.icopal.com 

0733 888 603

www.decra.ro

www.icopal.com

ISO 9001
ISO 14001

30 ani

garanţie
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www.decra.ro

www.icopal.com

Decra® certificat de garanţie
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Certificat
de garanţie

Icopal produce sistemele de acoperiş Decra pentru care garantează în primii 30 de ani, integritatea şi 
funcţionalitatea tuturor elementelor ce alcătuiesc sistemul în conformitate cu prevederile legale  privind protecţia 
consumatorilor împotriva viciilor ascunse. 

Icopal Romania  comercializează sistemul Decra iar această garanţie este complementară la condiţiile noastre 
de vânzare. Fiind eliberat pentru un anumit obiectiv nu înseamnă că produsele furnizate pentru acest proiect au 
făcut obiectul unor condiţii de producţie speciale. 

Respectarea condiţiilor de montaj generale precum şi a celor specifice precizate expres de catre Icopal sunt 
responsabilitatea exclusiva a companiei care efectuează montajul.

Aceasta garanţie se refera exclusiv la produsele montate la urmatoarea adresă şi având caracteristicile:

Lucrari efectuate in beneficiul lui

La data de pentru o suprafaţă de m2

Tip sistem de culoare

de catre societatea reg. com. 

C.I.F. localitatea

Adresa lucrarilor:

Stradă no.

Cod Postal localitatea

Data, semnături şi ştampile 

Date

pentru Icopal                                                             pentru Distribuitor

Validitatea prezentului certificat de garanţie este condiţionată de urmatoarele:

• O sesizare scrisă adresată la sediul local al Icopal în termen de 15 zile de la descoperirea defectului şi/sau neconformităţii.
• Acest certificat de garanţie semnat în mod corespunzător.
• Acordarea de către beneficiar a posibilităţii examinării acoperisului şi a ridicării de probe in vederea analizării lor de către Icopal.
• Icopal asigura repararea si/sau inlocuirea elementelor care sunt validate ca urmare a analizei efectuate, in conformitate cu prevederile aliniatului prece-

dent, in termen de 15 zile de la data validarii, dar nu mai tarziu de 30 zile de la data primirii sesizarii.
• In cazul in care se impune inlocuirea unui element/unor elemente obligatia Icopal va fi limitata numai la furnizarea produselor inlocuitoare, identice sau 

apropiate ca model si culoare, relativ la momentul reclamarii si constatarii defectului.
• Garantia se invalideaza daca distrugerea sau deteriorarea materialelor care fac obiectul prezentului certificat au avut loc datorita accidentelor, focului, 

poluarii anormale a atmosferei, razboiului, fenomenelor atmosferice extreme, manipularii si instalarii necorespunzatoare sau in alte scopuri decat cele 
pentru care au fost concepute, utilizarii necorespunzatoare (de exemplu, dar fara a se limita la, mersul pe acoperis fara respectarea indicatiilor).

• În caz de litigiu, competenta apartine exclusiv instantelor judecatoresti de pe raza localitatilor unde Icopal isi are sediul local sau social.



www.acoperisuricase.ro

EXPO TEST CONSTRUCT
B-dul Biruintei nr.1 – Pantelimon, jud. Ilfov
La intrarea în Complexul Lebăda
tel : +40 21 314 53 99
fax: +40 21 314 53 99
office@testconstruct.ro

Atât în Europa cât şi în America de Nord ne dorim să fim văzuţi ca furnizor preferat de materiale şi servicii  
pentru protecţia şi acoperirea clădirilor. Principalele noastre produse sunt învelitorile pentru acoperiş, 

hidroizolaţiile şi materialele conexe.

Ne construim avantajul competitiv pe o prezenţă locală puternică, combinată cu resursele unei organizaţii 
internaţionale. Ne străduim sa aducem cel mai înalt nivel de satisfacţie clienţilor noştri răspunzând rapid  
nevoilor lor şi oferind o gama de  produse şi servicii bazată pe calitate, inovare, valoare adaugată şi experienţă.

Vom fi mereu constienţi de valorile sociale cât si de importanţa mediului înconjurător, iar astfel toate acţiunile 
noastre se fac cu răspundere faţă de societate.




